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 بسم هللا الرمحن الرحيم    

  الثالث واألربعون  -تفسري آيات األحكام
 البقرة سورة من آيتين الشيخ فسر

 
 

ا ِهَي َوإِن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراء فَُهَو َخْيٌر لُّكُْم َويُكَ  فِّ ُُر قوله تعالى: )إِن تُْبدُواْ الصَّدَقَاِت فَنِِعمَّ
ن َسيِّئَاتِكُمْ   َواّلّلُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر(. َعنكُم ّمِ

 
فً سبب نزول اآلٌة، ولٌس فً اآلٌة شًء من ذلك مسنن  مففنوأ  و موفنوف حن ٌ ،  اختلف

: إن المسلمٌن كفهوا الح فة على ففاباتهم من المشنفكٌن، فقٌلوإنما هً  فوال لبعض السلف 
 . فأنزل هللا ذلك بٌاناً لهم

 
 نهاهم عن الح فة على المشفكٌن فنسل هللا ذلك باآلٌة، والنهً صي ٌح  عنن إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص وفٌل

)لنٌس النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وفً اآلٌة التالٌة ما ٌُشنٌف إلنى النةقنة علنى المشنفكٌن فقن  فنال بعن  هنذ  اآلٌنة: 
 .علً ه اهم ولكن هللا ٌه ي من ٌشاء وما تنةقوا من خٌف فألنةسكم ..(

 
، صي لمجف  فقف  ومسكنته،  كنى اصيتةناغ رٌنف وا ن  إصي تألٌةاً لقلبه صي تح لكافف والزكاة على ا

كابن المنذف، فٌعطى منن زكناة اومنوال صي زكناة الةطنف ون زكناة الةطنف صي ٌن خل فٌهنا الم لةنة 
فلوبهم لتقٌٌ ها فً ال  ٌث بالمسلمٌن، ولذا خص هللا الكةاف بآٌة اوحناف الثمانٌة بقوله تعالى: 

وهذا القٌ  صي ٌشتفط فً المسلم فٌعطى لمجف  فقف  ولو لنم ٌقحن  تنألف فلبنه  لم لةة فلوبهم()وا
ولو كان فاسقاً ٌُعلم  ن الح فة صي تجعله ٌقلع عن معحٌته، ون الزكاة است قها لةقنف  ومسنكنته 
ورفمه وجها   ولففبته ولغفبته فً سنةف  ولجهنا   منا  ام مسنلماً، ولنو جناز  ن ٌعطنى الكنافف 
زكاة لةقف  ومسكنته ون و ذلك ما خحه تألٌةاً لقلبه ون لنو  عطنً لةقنف  وهنو بناغ  علنى كةنف  

 فتألٌةه لٌسلم من باب  ولى، فالكةف  عظم من الةقف .
إشافة إلى خنفو  الكنافف منن جمٌنع اوننواأ إصي الم لةنة  )وفً سبٌل هللا(وذكف الجها  فً فوله 

 لى خالف فً استئجاف  واصيستعانة به فً القتال.ونه صي ٌجاه  فً سبٌل هللا ع فلوبهم
خالفاً وبنً  نٌةنة، والحن ٌ  بقنا  ،  وجمهوف اوئمة على  ن سهم الم لةة فلوبهم باغ  لم ٌنسل

، ثنم إن العلنة التنً وجلهنا شنفأ سنهم الم لةنة فلنوبهم بناغ  إلنى فٌنام وصي  لٌل ٌح  على النسنل
ل كننم مننع بقنناء علتننه صي ٌتةننغ مننع إ كننام الشننفٌعة السنناعة مننا وجنن  الكةننف واسٌمننان، وسنن  هننذا ا

 وفواع ها .
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واختلف العلماء فً الح فة من رٌف الزكاة على الكافف من رٌف فح  التنألٌف واوظهنف جنواز 
فةنً الحن فة ذلك تألٌةاً لقلبه فقط ح فة وإطعامه إذا كان جافاً ونه إذا جاز التألٌف فنً الزكناة 

،   ابة الح فة على الكافف كابن عباس وعب هللا بن عمفو، وفوي عن بعض الحمن باب  ولى
 وف  تح فت عائشة على ٌهو ٌة سألتها كما فً الح ٌ  .

 
 

ًّ  مً وهً مشنفكة  وسألت  سماء بنت  بً بكف فضً هللا عنهما النبً ملسو هيلع هللا ىلص فقالت : " فَِ َمْت َعلَ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالت ٌنا  مع  بٌها ، فاستةتت فسول - وُم مهِتهم ففٌش إذ عاه وا فسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً عه  -

ٌْها -العنون  تطلنب -فسنول هللا إن  منً فن مت علنً وهنً فاربنة   ،   فأحنلها   فنال : نعنم ِحنِل
 .فوا  البخافي

 
ٌخفجنوكم )صي ٌنهاكم هللا عن الذٌن لم ٌقاتلوكم فً ال ٌن ولم وهذا ظاهف القفآن فً فوله تعالى: 

وت خل اله ٌة من هذا البناب ون  من  ٌافكم  ن تبفوهم وتقسطوا إلٌهم إن هللا ٌ ب المقسطٌن(
واآلٌنة ، وف  فوي فنً ال ن ٌث: )تهنا وا ت نابوا(اله اٌا ت بب النةوس وتستمٌل القلوب للمه ي 

ٌنة فال ٌجوز الح فة له إصي لمن رلب الظن  فع شنف  وجلنب خٌنف  كه   خفجت الكافف ال فبً
 ً  . عمف وخٌه فً مكة فمٌحا

 
إذا  وإذا  عطً الكافف تألٌةاً لقلبه، فٌُعطى المسلم ضٌف اسسالم لٌ سن إسالمه ولنو كنان رنٌناً،

علم ذلك  من  اله لٌ من شف ، فشف بعض فساغ المسلمٌن ومنافقٌهم علنى اسسنالم فبمنا ٌزٌن  
علٌنه  ن ٌكنون عٌنناً للمشنفكٌن  شف بعض الكةاف المعاه ٌن، فق  ٌكون المنافغ والةاسغ ٌخشنى

وفنً الحن ٌ ٌن عنن  بنً  و كائ ا متفبحاً ببضنة اسسنالم، والمنال ٌكسنف فلبنه وٌطةنً هنوا ، 
تفبتها من الٌمن فقسمها بٌن  فبعة نةف: اوففأ بن  سعٌ   ن علٌا بعث إلى النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بذهٌبة فً

 . "   الخٌف وفال "  تألةهمعالثة وزٌ  ابس وعٌٌنة بن ب ف وعلقمة بن

 
وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعطً الطلقاء، وبعض من ٌخشى بُع   عن ال نغ لٌقنفب، وفنال " إننً وعطنً 

  " الفجل ورٌف    ب إلً منه خشٌة  ن ٌكبه هللا على وجهه فً ناف جهنم

ى المسنكٌن ومنن و عظم الح فات على  ش  المسلمٌن  اجة فنالةقٌف  عظنم  جنفاً منن النةقنة علن
 جمع فقفاً ورفماً وسبٌالً وجها اً  عظم ممن جمع بعضها .

، إصي عنن  رلبنة الظنن والح فة على الةقٌف الحال   ولى من الةقٌف الةاسغ إذ استوٌا فً ال جناة
 بأن الح فة على الةاسغ تقفبه وت لةه .

ل اآلٌنة علنى زكناة وفً اآلٌة فضل اسسفاف بالح فة على اسعنالن بهنا، ومنن العلمناء منن  من
 الةفض وهو فول ابن عباس  بً جعةف.
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فوى ابن جفٌف وابن  بً  اتم عن علً بن  بً طل ة عن ابن عباس فال فنً اآلٌنة: جعنل هللا 
حنن فة السننف فننً التطننوأ تةضننل عالنٌتهننا بسننبعٌن ضننعةا، وجعننل حنن فة الةفٌضننة: عالنٌتهننا 

الةنفائض والنوافنل فنً اوشنٌاء  فضل من سفها، ٌقال بخمسة وعشفٌن ضنعةا، وكنذلك جمٌنع 
 كلها.

 
ومنننهم مننن خحننها بحنن فة النةننل وهننو فننول سننةٌان، ون زكنناة الةننفض صي ٌظهننف فٌهننا كمننال  

اس سان والمنة كح فة النةل، فالةفض تكلٌنف ٌسنقطه اسنسنان عنن نةسنه ومالنه، والفٌناء فنً 
عتنا   ن ٌن  ي فنً النةل  فوى من الةفض خاحة عن  من ٌ  ي الةنفض والنةنل، و منا منن صي ٌ

 فق  ٌ خل علٌه الفٌاء فً ففضه كما ٌ خل الفٌاء على حا ب النةل . زكاة واجبةماله إصي 
واوحل فً الةفائض فً ال ٌن اسعالن و نه  فضل من اسسفاف وف   كى اسجمناأ علنى هنذا 

 ابن جفٌف إصي الزكاة فةٌها خالف عن  السلف .
 

ولكونهننا شننعائف  ٌنٌننة ت تننا  إلننى عنن م التواكننل، وذلننك ون الةننفض ت تننا  إلننى التواحننً و
لٌقت ي بذلك الناس وصي ٌج  ضعٌف اسٌمان والمنافغ باباً للخنفو  عنن   ائهنا بن عوى  إظهافها

 اسسفاف، و تى صي ٌ سن الظن بحا ب السوء فتتعطل بذلك مقاح  الشفٌعة .
لسنبعة النذي ٌظلهنم هللا ومن اواو ا ٌث كثٌفة فً فضل إخةاء النوافل ح فة وحالة ورٌفها، 

فً ظلة )فجل تح غ بٌمٌنه ما صي تعلم شماله( كما جاء فً   ٌث  بنً هفٌنفة فضنً هللا عننه 
 فً الح ٌ ٌن.

 
ولذا كانت نافلة اللٌل  عظم من نافلة النهاف لخةائها والخلوة فٌها، و عظم ما ٌنةنً النةناغ وٌن فع 

 الفٌاء عبا ة السف.
 

كمنا الناس فال  ف  من إعالن العمنل الحنال  ولنو كنان نةنالً،  وإذا فامت محل ة التعلٌم و ظ
فً   ٌث المنذف بن جفٌف عن  بٌه فال جاء فنوم  ةناة عنفاة مجتنابً النمناف  و العبناء متقلن ي 
السٌوف عامتهم من مضف بل كلهم من مضف فتمعف وجه فسول هللا حلى هللا علٌنه و سنلم لمنا 

الل فنذذن و فنام فحنلى ثنم خطنب و نث النناس علنى ف ى بهم من الةافة ف خل ثم خنف  فنأمف بن
الح فة فجاء فجل من اصينحاف بحفة كا ت كةه تعجز عنها بل ف  عجزت فال ثم تتابع الناس 
 تى ف ٌت كومٌن من طعنام وثبنات ف ٌنت وجنه فسنول هللا حنلى هللا علٌنه و سنلم ٌتهلنل كأننه 

الم سنة  سننة فلنه  جفهنا و جنف مذهبة فقال فسول هللا حلى هللا علٌه و سلم: من سن فً اسس
من عمل بها بع   من رٌف  ن ٌنقص من  جوفهم شًء ومنن سنن فنً اسسنالم سننة سنٌئة كنان 

 علٌه وزفها ووزف من عمل بها من بع   من رٌف  ن ٌنقص من  وزافهم شًء.
 

ل نث النناس و فعهنم علنى الحن فة  لل اجنة لععنالنوهذ  ح فة العالنٌة فٌها  فضل من السنف 
 اجة الناس وٌخف  ش  النةوس منها، وفبما هناك من ٌمنعه ال ٌاء من النةقة لقلة ما فنً لتس  
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ٌ   فال ٌفا  ٌساوي شٌئاً فذذا ف ى حا ب القلٌل والكثٌف ٌنةغ  نةغ، ون النةوس تستو ش من 
 اصينةفا  عن فعل بنً جنسها .

 

وفنً  (يِّئَاتِكُْم َواّلّلُ بَِم ُا تَْعَمل ُُوَن َخبِي ُرٌ )َويَُكفِّ ُُر َع ُنكُم ّمِ ُن َس ُوفي اآلية تكفير الص ُدقة للس ُيئات 

ُجِل ِفً  َْهِلِه َوَولَِ ِ  َوَجاِفِ  تَُكةُِّفَها الحمهاَلةُ َوالحمه َفَةُ .    ٌث  ذٌةة فً الح ٌ  فال: ِفتْنَةُ الفمه
منا ٌطةنة وفً المسن  والسنن منن  ن ٌث كعنب بنن عجنفة فنال ملسو هيلع هللا ىلص: والحن فة تطةنة الخطٌئنة ك

 .الماء الناف
 

وكننل  سنننة تم ننو سننٌئة، وكننل سننٌئة لهننا  ثننف علننى  سنننة وفنن  تم وهننا، وال سنننات والسننٌئات 
ف واوعظننم، إصي التو ٌنن  صي ٌم ننو  إصي الشننفك، والشننفك صي ٌم ننو  إصي ٌتغننالبن والغلبننة لألكثنن

التو ٌ ، والمشفك صي  ثف لطاعاته مالم ٌو   فال ٌكسنب بهنا  جنفاً وصي ٌكةنف بهنا ذنبناً، إصي  سنلم 
 لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ) سلمت على ما  سلةت من خٌف(فٌُكتب له ما سلف من عمله الخالص فقط 

 
والحنن ٌ  إسننالم ثننم  سننلم فهننل تفجننع إلٌننه  سننناته فبننل ف تننه، فننوصين للعلمنناء  ومننن افتنن  بعنن 
، ون مننن تحنن غ زمننن كةننف  مخلحنناً ح تكتننب لننه  سننناته تلننك إذا  سننلم، فكٌننف فجوعهننا إلٌننه

 بمسلم تح غ ثم كةف ثم  سلم ففجوأ  سنة زمن اسسالم  ولى من فجوعها زمن الكةف.
 
لل سنة مع اتةافهم على م و ال سنات للسٌئات، والحواب وف  اختلف العلماء فً م و السٌئة  

 ن السٌئة ت ثف على ال سنات وف  تم و تضعٌةها، ومضاعةة ال سنة  سننات، فال سننة بعشنف 
 مثالها إلى سبعمائة ضعف وهللا ٌضاعف لمن ٌشاء، وهذا التضعٌف مع و  فً ال سنات وهنذا 

تضناعف والسنٌئة تبقنى وا ن ة، فلنو م نت صي ٌخالف  ن ف منة هللا تسنبغ رضنبة، ون ال سننة 
السٌئة  سنة فتم و تضنعٌةها  و بعضنه فنال تنأتً علنى جمٌنع  حنلها، ون السنٌئة  ضنعف منن 
ال سنة، والموبقنات والكبنائف  فنوى منن الحنغائف، ولكنل  سننة تضنعٌف وبفكنة، وٌنذهب منن 

ن الةاسنغ تضعٌف ال سنات وبفكتها بمقن اف النذنوب، وهنذا سنبب عن م وجنو  بفكنة ال سننة من
 والمنافغ فً نةسه وماله وول   .

 
َِ يَْحَس ُبُُهُم  َْر ْْ ِ َا يَْس ُتَِييعُوَن َر ُْربفا فِ ُي ا ِِ اّللَّ قوله تعالى: )ِلْلفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا فِي َس ُبِي

ُِ أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف تَْعِرفُُهْم بِِسيَماهُْم َا يَْسأَلُونَ  النَّاَس إِْلَحاففا َوَما تُْنِفقُوا ِم ُْن َخْي ُرف فَ َُِّنَّ  اْلَجاِه
َ بِِه َعِليٌم(.  اّللَّ

 
فً اآلٌة الح فة على الم حوف فً سبٌل هللا الذي تسبب إسالمه بعجز  عن التحفف ولو لنم 

وهو  ولى من ابنن السنبٌل النذي انقطعنت بنه السنبل ٌكن فً رزو فتال ونه  حف وجل إٌمانه 
، وٌ خل فً هذا من باب  ولى فكاك اوسنٌف بالمنال  تنى ٌنتمكن منن الخنفو  ا وجل فزغ  نٌ
 إلى المسلمٌن .
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ون اوسننٌف ٌخشننى علننى نةسننه و ٌنننه والةقٌننف  واوسننٌف   ننغ بالزكنناة مننن الةقٌننف ومقنن م علٌننه،
فوا  ولنذا فنال ملسو هيلع هللا ىلص: )فكنوا العنانً و طعمنوا الجنائع وعنو وا المنفٌض( ٌخشى علنى نةسنه فقنط، 

 . البخافي
وفكاك المف ة اوسٌفة  وجنب منن الفجنل ون الفجنل ٌُخشنى علنى  ٌننه ونةسنه والمنف ة ٌخشنى 
على  ٌنها ونةسها وعفضها، ولكما عظم اوثف على اوسنٌف فنً نةسنه وعلنى منن خلةنه فةكاكنه 

  وجب و عظم .
 

 شنهب وابنن ننافع  ، وف  فوىوإذا وجب القتال لةك اوسفى فبذل المال لذلك  ولى من بذل ال م
عن مالك  نه سئل:  واجب على السلمٌن افت اء من  سف منهم   فال: نعم ،  لنٌس واجنب علنٌهم 

  ن ٌقاتلوا  تى ٌستنقذهم ، فكٌف صي ٌة ونهم بأموالهم.

 وفال   م : ٌةا ون بالفءوس، و ما بالمال فال  عففه.
سنفى باوسنفى صي بالمنال، ون هنذا  فنوى لشنوكة ولعل مفا    من   ن النبنً ملسو هيلع هللا ىلص كنان ٌةنا ي او

، فنالنةوس  عظنم منزلنة منن اومنوال عنن   هلهناالمسلمٌن وهٌبنتهم، و ن صي ٌستضنعةوا وٌُهنانوا 
، و مننا المننال فٌظهننف فٌننه  والننف س بننالف س مكافننأة بالمثننل صي ٌظهننف فننً ذلننك استضننعاف و نن  

وس والقنوة، ولنم ٌنف    من   ن صي الضعف، مع القول بجواز  فعه بل بوجوبنه إن تعنذفت النف 
 . ٌةك اوسٌف بالمال

 
 وٌفوي عن عمف  ن فكاك اوسٌف ٌكون من بٌت المال.

 وال غ  ن فكاك اوسٌف  ولى من جمٌع اوحناف الثمانٌة من بٌت المال و موال المسلمٌن .
ة ف بسننتهم هجننفتهم عننن  فٌننواآلٌننة نزلننت فننً المهنناجفٌن الننذي جنناءوا مننن مكننة إلننى الم ٌنننة 

الضفب فً اوفض والفزغ لتفبص المشفكٌن بهنم وب نثهم عننهم، فنال ٌسنتطٌعون فعٌناً فنً 
ماشٌة خناف  الم ٌننة وصي سنةفاً للشنام  و النٌمن للتجنافة خوفناً منن تنفبص فنفٌش بهنم وفطعهنم 

 لطفٌقهم  و تبٌٌتهم، فق  كان لقفٌش  عٌنا بالم ٌنة .
 
 

ولنه:"للةقفاء النذٌن   حنفوا فنً سنبٌل فوى ابن جفٌف عن ابنن  بنً نجنٌ ، عنن مجاهن  فنً ف
 هللا"، مهاجفي ففٌش بالم ٌنة مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص،  مف بالح فة علٌهم.

 .وبهذا فال  بو جعةف والس ي ورٌفهم 
وٌ خل فً هذا من  بس نةسه فً سبٌل هللا ٌنتظف الغزو و عوى النةٌف، فمنعه تفبحه و بسه 

:"الننذٌن   فوى عبنن الفزاغ عننن معمننف، عننن فتننا ة فننً فولهلنةسننه مننن التجننافة والزفاعننة، وفنن
 َ َحفوا  نةسهم فً سبٌل هللا للغزو."، فال:   حفوا فً سبٌل هللا

 
وفً اآلٌة  ن اوحنل بغٌنف الم حنوف والمنتظنف العمنل و كلنه منن كسنب ٌن   وبذلنه لألسنباب، 

وا  نةسهم من رٌنف فاآلٌة جعلت  حفهم ونةسهم فً سبٌل هللا سببا للح فة علٌهم، ولو  حف
سبب عجزاً وتواكالً صي ٌُعطى من الزكناة كنً ٌعمنل وٌتكسنب  تنى صي ٌعنان علنى نةسنه فٌتكنل، 



 
 

6 

وٌستثنى من هذا من ل ٌه ف فة فً ب نه و فص فنً نةسنه لكننه لنم ٌجن  عمنالً ٌتكسنب بنه فهنذا 
وهننو  وفننً  مننوالهم  ننغ معلننوم للسننائل والم ننفوم(م ننفوم مننن الكسننب كمننا فننً فولننه تعننالى: )

 الم افف ٌعطى من الزكاة، وٌأتً الكالم علٌه فً موضعه بذذن هللا .
 

  )ٌَْ َسبُُهُم اْلَجاِهُل  َْرِنٌَاَء ِمَن التمهعَةُِّف تَْعِففُُهْم ِبِسٌَماهُْم صَي ٌَْسأَلُوَن النمهاَس ِإْلَ افًا(وفً فوله تعالى: 
المتعةةنٌن النذٌن صي ٌتعفضنون ، وم ح وفً اآلٌة مشفوعٌة تتبع  ال الةقٌف ممن صي ٌظهف فقف 

 لس ال الناس، وفضل اس سان إلٌهم، وفٌها جواز اوخذ بالسٌما الظاهفة عن   فع الزكاة.
 والسٌما هً التخشع كما فاله مجاه  ورٌف  .

 
 وفٌل: تعفف فً وجوههم الَجه  من ال اجة، كما فاله الفبٌع وبمعنا  الس ي ورٌف  .

 ب.وفال ابن زٌ : هً فثاثة الثٌا
 

وهننذ  اووحنناف و مثالهننا لٌسننت فطٌعننة، فقنن  تظهننف البننذاذة والفثاثننة مننن رنننً، وٌظهننف تكلننف 
الٌساف من فقٌف، فال  ف  من اوخذ بالسنٌما والظناهف عنن  الةقنف، و منا إذا  ظهنف فجنل الغننى 

)وفنً  منوالهم  ننغ و بن ا فقنفاً وسنأل النناس، فٌُعطننى لسن اله وٌُحن غ فنً فولنه، لقولننه تعنالى: 
وكما  ُعطً الةقٌف لظاهف فثاثته منن رٌنف  ن ٌنتكلم وفن  ٌشنافكه فنً  للسائل والم فوم(معلوم 

ظاهف  الغنً فكذلك الةقٌف الذي ٌظهف ٌسافاً الذي ٌشافكه الغنً فً ظناهف  وٌخالةنه فنً فولنه 
فهذا ٌسأل وهذا صي ٌسأل، وظهوف الةقف فوصيً  ح غ من ظهوف  حوفة و اصيً، ولكن ٌُذكف منن 

لقوة والٌساف  نه ٌظهنف مننك فنوة وٌسنافاً وهنذ  الزكناة صي تجنوز لمثنل ظناهف  النك ٌظهف منه ا
 وإن  خذها ٌعطاها فٌوكل إلى نةسه، مالم ٌشتهف كذبه وتفبحه بأموال الةقفاء وهو رنً .

 
وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌعطً من ظناهف  القنوة وٌنذكف  وٌخوفنه منن  خنذها بغٌنف  نغ كمنا فنً المسنن  

ن   بً  او  والنسائً عن عبٌ  هللا بن ع ي بن الخٌاف  ن فجلٌن  ن ثا   نهمنا :  تٌنا فسنول وع
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌسأصينه من الح فة فقلب فٌهما البحنف وفنال ب بحنف  ففآهمنا جلن ٌن فقنال فسنول هللا 

 .حلى هللا علٌه و سلم إن شئتما وصي  ظ فٌها لغنً وصي لقوي مكتسب
 القا ف على الكسب الواج  للعمل صي ت ل له الزكاة، ونها تعٌنه على العجز والقعو .وفٌه  ن 

 
وفبما ٌكون الةقٌف الم تا  المتعةف رٌف ُمل  وٌُلن  الغننً فنً طلنب  اجتنه، ولنذا فنال تعنالى: 

 )صي ٌسألون الناس إل افاً(  ي ك اً وإل ا اً .
 

لألرنٌاء بنال خنالف نقنل اسجمناأ الننووي ون الح فة ٌجوز  فعها ، والح فة  خف من الزكاة
 . ورٌف ، واوفضل تفكها للم تاجٌن والمعوزٌن

 
واله ٌنة علنى اوفنفبٌن  فضنل ، والح فة على اوفافب  فضل من اوبع ٌن ونها ح فة وحنلة

شن  من الح فة على اوبع ٌن، وثف ه ٌة القفٌب علٌه فً جلب فضائل عظٌمة كحنلة النف م، 
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، و ثف اله ٌة فً القفٌب   وم من  ثف الح فة فً البعٌن ، اوزف به عن  ال لمنا  اجة إلٌه فً  غ 
فً الح ٌ   ن مٌمونة بنت ال افث فضً هللا عنها  خبفتنه:  عتقنت ولٌن ة ولنم تسنتأذن النبنً 
حلى هللا علٌه و سنلم فلمنا كنان ٌومهنا النذي ٌن وف علٌهنا فٌنه فالنت  شنعفت ٌنا فسنول هللا  ننً 

ل ) و فعلننت( فالننت نعننم فننال ) مننا إنننك لننو  عطٌتهننا  خوالننك كننان  عظننم  عتقننت ولٌنن تً   فننا
 .وجفك(

 
وتتةاضننل الحنن فة واله ٌننة والزكنناة بعظننم  ثفهننا المتعنن ي علننى النن افع والقننابض، واوحننل  ن 
الزكاة  عظم ونها ففٌضة والةفٌضة  عظم منن النافلنة، ومنن ٌنأبى  خنذ الحن فة والزكناة تعةةناً 

ت ننفم علٌننه الزكنناة كننآل بٌننت النبننً ملسو هيلع هللا ىلص فاله ٌننة هنننا  عظننم مننن الزكنناة مننع  اجتننه إلٌهننا  و مننن 
 والح فة .

 


